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Inleiding
Aaseters: je verbindt ze al gauw met taferelen die zich voordoen op de Afrikaanse
savanne. Maar ze horen net zo goed thuis in onze West-Europese contreien. Ook
hier doen soorten als buizerd, raaf en vos zich te goed aan die laatste, waardevolle
schakel in de voedselketen: kadavers van grote grazers.

Kadavers van grotere grazers zijn in onze tijd ech-

tekent herstel van een voedselweb waar vele tien-

ter nauwelijks meer voorhanden. Wildernis werd

tallen soorten van profiteren . Kroon op het werk

landbouwgrond, veel wilde grazers verdwenen en

zal de definitieve terugkeer zijn van spectaculaire

wetgeving bepaalde dat dode landbouwdieren zo

soorten zoals raven, wouwen of zeearenden en zelfs

snel mogelijk moesten worden opgeruimd. Waar

van (zwervende) gieren.

wilde grazers als edelhert, ree en wild zwijn nog
wél leven, vindt populatiebeheer plaats, waarbij

Van 2011 tot 2015 werkte ARK Natuurontwikkeling

dieren uit de natuur worden geoogst. Aangereden

met vele partners aan het project ‘Dood doet

dieren worden naar de destructie gebracht. Met als

Leven – Ruimte voor aaseters in Limburg’, aan de

gevolg dat grotere wilde dieren vrijwel geen deel

terugkeer van een goed ontwikkelde aaseterge-

meer uitmaken van de natuurlijke kringloop.

meenschap, als een geaccepteerd onderdeel van
onze natuur. Het project werd mede mogelijk

Dood doet Leven ijvert voor natuur waarin aas en

gemaakt door de Provincie Limburg (provinciaal

aaseters weer een volwaardige rol hebben. Het be-

Meerjarenprogramma Plattelandsontwikkeling).

Vliegen zijn een van de eerste bezoekers van een kadaver.
Bob Luijks
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Kijkje in de keuken van een kadaver. Niet alleen grote aaseters
zitten aan tafel; in voorjaar en zomer schuiven ontelbare
hoeveelheden insecten en hun larven aan. Op hun beurt zijn ze
een waardevolle voedselbron voor roofinsecten, vogels, zoogdieren, reptielen en amfibieën. Dood doet Leven streeft naar
deze rijkdom. Jeroen Helmer
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Doelstelling project

Dood doet Leven - Ruimte voor Aaseters in

Voor herstel van de aasetergemeenschap is het no-

Limburg heeft als hoofddoel de terugkeer van een

dig dat grote kadavers structureel een plek krijgen

goed ontwikkelde aasetergemeenschap, als een

in onze (uitgestrekte) natuurgebieden. Het project

geaccepteerd onderdeel van onze natuur. Zeldzame

Dood doet Leven ondersteunt Limburgse natuur-

aaseters waaronder gieren, raaf en rode en zwar-

organisaties bij de realisatie hiervan door kennis-

te wouw zijn hierin present, niet alleen als gast,

overdracht, ecologisch onderzoek, verkenning van

maar laatstgenoemde drie tevens als broedvogel in

wetgeving en overheidsbeleid, samenwerking met

Limburg.

wild- en wegbeheerders en door publieksvoorlichting.

Raaf bij resten van een dode das. Han Bouwmeester
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Acht voorbeeldgebieden van Dood doet Leven in Limburg.
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Activiteiten
Dood doet Leven – Ruimte voor aaseters heeft van 2011 tot 2015 acht voorbeeldgebieden in Limburg gerealiseerd. Hier vinden aangereden wilde dieren (valwild) de weg
terug naar de natuur, in nauwe samenwerking met natuur-, wild- en wegbeheerders.

De voorbeeldgebieden dienen meerdere doelen:

In deze gebieden werden in totaal 136 kadavers van
aangereden wilde dieren en afschot van wildbe-

• Publieksvoorlichting over de rol van dode die-

heerders (ontweidsel) teruggebracht.

ren en aaseters in de natuur.
• Onderzoek naar  kadavers, hun afbraak en hun
bijdrage aan biodiversiteit.
• Kennisuitwisseling tussen natuurorganisaties
en partnerorganisaties.
• Opstap naar een structurele plek voor kadavers
in deze en andere natuurgebieden.

Publieksvoorlichting
Dood doet Leven heeft het publiek uitgebreid
voorgelicht over de betekenis van aas en aaseters
in de natuur. Dat gebeurde via media zoals L1-tv,
school-tv, dagblad De Limburger en websites van
o.a. ARK, Natuurbericht en YouTube.

Voorbeeldgebieden

Ook zijn in de voorbeeldgebieden tientallen excur-

Dood doet Leven heeft samen met

sies georganiseerd en in de hele provincie lezingen

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Stichting

gegeven, onder andere aan diverse IVN-afdelingen.

het Limburgs Landschap, Limburgs Landschap vzw

Verder zijn cursussen gegeven voor Natuurgidsen

(B) en het Natuurhistorisch Genootschap Limburg

in Belgisch en Nederlands Limburg, onder an-

vanaf eind 2011 de volgende acht voorbeeldgebie-

dere in samenwerking met Regionaal Landschap

den opgezet in:

Kempen en Maasland, IVN Heuvelland en IVN

• Wijffelterbroek;

Westelijke Mijnstreek.

• Stramprooierbroek (B);
• Drielandenpark;

Daarnaast zijn voorlichtingsborden gemaakt of is

• Melickerheide;

input gegeven op bebording bij collega-organi-

• Nationaalpark De Maasduinen: Landgoed De

saties. Ook is een prachtige publieksfolder uitge-

Hamert;

geven over Dood doet Leven en het publiek geïn-

• Nationaal Park De Meinweg;

formeerd over het project bij onder andere Festa

• St Pietersberg/Montagne St Pierre: Enci groeve

Natura in Bocholt en Venlo, de Hubertusmarkt

en groeve Haccourt (B);
• De Driestruik.

in Gulpen en bij de Natuurhistorisch
Genootschapsdagen in Roermond.
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De natuur van dode dieren is bovendien een vast
onderdeel geworden van veldlessen voor het basisonderwijs, die mede-georganiseerd worden door
ARK in het Drielandenpark, het Kempen-Broek en
in het RivierPark Maasvallei. Hiervoor is een fraaie
kadaverfauna tekening gemaakt (figuur 1) en zijn
werkbladen ontwikkeld. Ook het landelijke onderwijsblad ‘Natuur aan de basis’ heeft met medewerking van Dood doet Leven een themanummer
gemaakt over dode dieren in de natuur.
Tenslotte zijn in het kader van de Dwaalfilm - een
interactieve, online beeldenjukebox van ruim 200
filmpjes over natuurontwikkeling - vier korte filmpjes over de aasetergemeenschap gemaakt (www.
dwaalfilm.eu).

Voorkant publieksfolder.

Onderzoek
In acht Limburgse voorbeeldgebieden is camervalonderzoek gedaan naar gewervelde aaseters op
Jeugdige vale gier bij een kadaver van ree bij de St Pietersberg
Een filmpje op YouTube is inmiddels ruim 43.000 keer bekeken. Deze digitale vogelkijkhut is een grote hit. René Janssen

kadavers. De resultaten hiervan worden beschreven in hoofdstuk 4 van deze rapportage. Studenten
van hogescholen en universiteiten hebben bijgedragen aan dit onderzoek. Verder werkt Dood doet
Leven samen met de Universiteit van Brandenburg
in Duitsland (project Necros), de Wageningen
Universiteit en het Agentschap Natuur en Bos in
België.
Met het Natuurhistorisch Genootschap Limburg
is een kadaverfauna-werkgroep geïnitieerd, die van
kadavers profiterende reptielen, amfibieën en ongewervelden gaat onderzoeken in voorbeeldgebied
De Driestruik bij Roermond.

Excursie in het Stramprooierbroek. Stichting Limburgs
Landschap vzw heeft in samenwerking met Dood doet Leven
een voorlichtingsbord geplaatst in een voorbeeldgebied. Patrick

de Brauwer
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Aaskeverwerkgroep van EIS Kenniscentrum Insecten en andere ongewervelden doet onderzoek aan een wild zwijn kadaver
in de Melickerheide. Bart Beekers

Publicaties in vakbladen
Het cameravalonderzoek heeft geleid tot diverse
publicaties in vakbladen als het Natuurhistorisch
Maandblad (themanummer Kempen-Broek; bijdrage kadavers aan het broedsucces van raven in NP
De Maasduinen) en in de tijdschriften Zoogdier en
De Levende Natuur. Verder is een artikel in voorbe-

aangereden dieren binnen een valwildregeling en
natuurbeleving. Het symposium werd afgesloten
met een excursie naar een kadaverlocatie in De
Meinweg. De aanbevelingen uit dit symposium vinden nu hun weg naar beleid en praktijk. Het belang
van dode dieren in de natuur wordt door alle aanwezige natuurorganisaties erkend.

reiding voor het Vakblad Natuur Bos Landschap en
wordt gezamenlijk met Project Necros gewerkt aan
publicatie in een Duitstalig vaktijdschrift.

Symposium Dood doet Leven in Limburg. Bart Beekers

Symposium voor vakgenoten en partnerorganisaties
In oktober 2014 organiseerde het project Dood doet
Leven in Limburg een symposium. In de zaal zaten
collega-natuurorganisaties, wildbeheereenheden,
studenten, agrariërs, natuuronderzoekers en pers.
De lezingen hadden betrekking op biodiversiteit,
hygiëne en (vermeende) dierziekten, loodvrije
munitie en afschotperiode, natuurbestemming van
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Brochure voor vakgenoten en partnerorganisaties

aan te bieden. Bijvoorbeeld als het al zover ont-

Dood doet Leven heeft in een brochure prakti-

worden, of als het op een onbereikbare plek ligt.

sche handvaten en achtergrondinformatie uitge-

Deze mogelijkheden willen we middels een pilot

werkt over herstel van de aasetergemeenschap. De

beschrijven en tot duidelijke richtlijnen komen.

bonden is dat het niet meer getransporteerd kan

brochure is bestemd voor (natuur)beheerders en
beleidsmakers. Ook gaat deze in op de betekenis
van valwild, loodvrij afschot en ontweidsel, en van
wildlevende paarden en runderen voor het herstel
van de aasetergemeenschap.

Wildlevende paarden en runderen
Dood doet Leven verkende tenslotte ook de mo-

In Limburg leven circa 4.200 reeën.
Jaarlijks worden hiervan circa 400
doodgereden. Zo’n 1.500 tot 1.800 reeën
worden afgeschoten en weggehaald uit
de natuur. Er verdwijnen dus elk jaar tus-

gelijkheden om wildlevende paarden en runde-

sen de 1.900 en 2.200 reeën. De populatie

ren terug te brengen in de natuurlijke kringloop.

wordt jaarlijks ook weer aangevuld met

Achtergrond hiervan is dat in tal van grote natuur-

ongeveer 2.300 nakomelingen. De aanwas

gebieden “wilde” paarden en runderen leven en
sterven. Zij kunnen de belangrijke rol in de slotfase
van hun bestaan als kadaver nu niet vervullen. Ze
moeten namelijk net als landbouw vee ter destructie aangeboden worden. Deze verkenning heeft
geresulteerd in een rapportage en in de voorberei-

is dus zo’n 100 tot 400 dieren hoger dan
het aantal dat verdwijnt door afschot en
aanrijding. Uitgaand van een constante
populatiegrootte, betekent dit dat tussen
de 100 en 400 reeën een natuurlijke dood

ding van een pilot in samenwerking met terrein-

sterven, vermoedelijk merendeels jonge

beheerders, kuddebeheerders en de autoriteiten.

kalveren.

In afstemming met de Nederlandse Voedsel- en

Conclusie: de 400 aangereden dieren

Warenautoriteit zijn namelijk uitzonderingen mogelijk op die verplichting tot destructie, als het voor
beheerders niet mogelijk is het betreffende kadaver
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Betekenis van valwild

kunnen – als ze een natuurbestemming
krijgen – het aanbod van natuurlijk aas
in belangrijke mate aanvullen.

Onderzoek naar kadavers en aaseters
Een van de functies van de voorbeeldgebieden is

Onderzoeksvragen

het uitvoeren van onderzoek naar gewervelde dier-

Bij het onderzoek stonden de volgende vragen

soorten (vogels en zoogdieren) die profiteren van

centraal:

kadavers.
Onder ‘profiteren’ wordt verstaan:
• een kadaver als voedselbron benutten;
• insecten erop als voedselbron benutten;
• materiaal zoals haren gebruiken als bouwmateriaal.

• Welke vogels en zoogdieren bezoeken en gebruiken (direct of indirect) een kadaver?
• Op welke wijze benutten deze soorten het kadaver ?
• Weten ook bijzondere diersoorten als gieren,
raaf, rode en zwarte wouw de kadavers te vinden

Onderzoeksopzet

en te benutten?

In de voorbeeldgebieden zijn kadavers voor een
cameraval neergelegd. De camera registreert dieren

Resultaten

die het kadaver bezoeken.

Op de 136 kadavers die in de voorbeeldgebieden
werden neergelegd, zijn minimaal 31 verschillende

Van de in totaal 136 (september 2011 – oktober

soorten vogels en zoogdieren profiterend waarge-

2015) onderzochte dode dieren lagen de meeste in

nomen. Deze dieren hebben in totaal 205 uur en 47

Nationaal Park De Meinweg (36) en Nationaal Park

minuten aan eettijd of verzameltijd doorgebracht

De Maasduinen (26).

(Tabel 1).

Studenten hebben de ruim 8.000 beelden verwerkt

Dat is gemiddeld minder dan 2 uur per kadaver. De

in een dataset van:

verblijftijden van vogels en zoogdieren verschilden

- locatiebeschrijving en -coördinaten;

echter sterk per gebied en per seizoen. Op sommi-

- datum;

ge kadavers kwamen zelfs nauwelijks of helemaal

- gemiddelde dagtemperatuur;

geen vogels en zoogdieren af. Hier hebben vooral

- kadaver soort;

insecten en micro-organismen voor de afbraak

- diersoort die kadaver bezoekt;

gezorgd.

- gedrag van deze bezoeker bij kadaver;
- aankomsttijd, vertrektijd en verblijfsduur van
de bezoeker;
- afbraaktijd van het kadaver;

De top tien van langst aangetroffen soorten is
buizerd, raaf, vos, wild zwijn, bunzing, zwarte kraai,
vale gier, egel, steenmarter en bosmuis.

- bijzonderheden.

15

Diersoort
Boomklever
Bosmuis
Buizerd
Bunzing
Das
Egel
Ekster
Gaai
Gekraagde roodstaart
Gele kwikstaart
Graspieper
Grote Lijster
Havik
Huishond
Kauw
Koolmees
Koperwiek
Merel
Raaf
Ree
Rode eekhoorn
Roodborst
Roodborsttappuit
Spreeuw
Steenmarter
Tjiftjaf
Vale gier
Vos
Wild zwijn
Witte kwikstaart
Zanglijster
Zwarte Kraai

Totaal

Profiterende Percentage
Tijd
0:01:58
0,02%
0:28:19
0,23%
151:59:08
73,86%
2:20:13
1,14%
0:01:00
0,01%
1:03:49
0,52%
0:12:29
0,10%
0:00:07
0,00%
0:04:00
0,03%
0:04:00
0,03%
0:00:22
0,00%
0:01:00
0,01%
0:19:35
0,16%
0:07:24
0,06%
0:02:57
0,02%
0:03:00
0,02%
0:02:43
0,02%
0:20:55
0,17%
23:13:31
11,29%
0:01:37
0,01%
0:05:01
0,04%
0:02:52
0,02%
0:01:00
0,01%
0:01:00
0,01%
0:32:00
0,26%
0:00:56
0,01%
1:26:25
0,70%
17:16:48
8,40%
3:33:54
1,73%
0:09:44
0,08%
0:18:42
0,15%
1:50:48
0,90%

205:47:17

100,00%

Aas
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Insecten

Haren

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

1

Tabel 1. Overzicht van vogels en zoogdieren in de Limburgse voorbeeldgebieden die geprofiteerd hebben van de aanwezigheid van
grote dode dieren. NB. tweemaal is een ree waargenomen likkend aan een kadaver.
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Waarneming van raven, gieren en wouwen

De kadavers van Dood doet Leven hebben zicht-

Een van de doelstellingen van Dood doet Leven in

baar bijgedragen aan het broedsucces in Noord-

Limburg is dat zeldzame aaseters zoals gieren, raaf

Limburg. De raven hebben zich zelf en hun jongen

en rode en zwarte wouw bezoekers zijn van ka-

in de periode november 2013 tot juni 2014 met vijf

daverlocaties en dat de laatste drie weer succesvol

dode reeën gevoed. Ze brachten maar liefst 1.067

kunnen broeden in Limburg.

bezoeken aan deze kadavers. De resultaten zijn nader uitgewerkt in het Natuurhistorisch Maandblad

Raaf

(Wenting & Beekers, 2015).

De raaf is een nieuwkomer in Limburg. Hij is
binnen het onderzoek waargenomen in De

In beide raaf-gebieden staat de raaf wat betreft

Maasduinen en De Meinweg. Spectaculair is

verblijftijd op het kadaver - bovenaan. Figuur 3

dat de raaf in 2014 voor het eerst sinds 1870 in

illustreert dit.

Limburg in één van de voorbeeldgebieden van
Dood doet Leven heeft gebroed (één broedpaar).
Natuurminnend Limburg vierde feest.
Open plek met resten van een wild zwijn kadaver. Inzet toont
één van de vier gevonden soorten paddenstoelen. Bart Beekers

Zeldzame paddenstoel groeit op resten wild zwijn
Dood doet Leven werkt aan volledige natuur waarin ook dode dieren een volwaardige rol hebben.
Het betekent herstel van een voedselweb waar vele soorten van profiteren. Talrijke soortgroepen
profiteren van de aanwezigheid van dode dieren. Zo werd op De Meinweg tijdens onderzoek voor de
Natuurkwaliteitsimpuls Nationaal Park De Meinweg de dwergvaalhoed gevonden. Een zeldzame en
bedreigde paddenstoel die kenmerkend is voor brandplekken. De paddenstoel groeide deze keer niet
op een brandplek, maar op de resten van een wild zwijn dat was neergelegd in het kader van Dood
doet Leven.
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Profiterende tijd

Zwarte kraai
2%

Vos
32%

Steenmarter
1%
Ekster
1%

Buizerd
39%

Bunzing
25%
Das
0%

Profiterende tijd

Zwarte kraai
0% Buizerd
7%
Vos
5%

Bunzing
1%
Huishond
0%

Raaf
87%

Verblijftijd van dieren op kadavers op Landgoed De Hamert. Boven de periode waarin raven niet aanwezig waren en onder de
periode dat de raven wel actief waren.
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Het geslaagde broedgeval in de Maasduinen werd

Dit was in het Duitse deel van de Meinweg, niet ver

in het voorjaar van 2013 voorafgegaan door het

van de grens. Het paartje heeft twee jongen groot

verblijf van een koppel raven zonder nest. Het

gebracht. Er zijn aanwijzingen dat raven in 2015

is niet bekend of het hetzelfde koppel betreft.

hier wederom met succes hebben gebroed. Vijf die-

Temeer omdat najaar 2013 ook een paartje raven

ren werden waargenomen als regelmatige bezoe-

werd losgelaten in het gebied; dieren die elders

kers van een voorbeeldgebied op het Wolfsplateau

in beslag waren genomen omdat ze illegaal in het

(med. P. Heuts).

wild waren gevangen. In 2015 hebben er geen raven
in de Maasduinen gebroed, al leken aanvanke-

Tot slot zijn er interessante ontwikkelingen in

lijk wél twee raven met de voorbereiding hiervan

Zuid-Limburg. Eind juni 2015 zijn vijf raven gesig-

bezig te zijn. Het is niet bekend waarom de acti-

naleerd in de boswachterij Vaals. Gekoppeld aan

viteiten zich verplaatsten. Wel heeft in 2015 in de

enkele waarnemingen van raven in het vroege voor-

Ballonzuilbossen bij Venray met succes een paartje

jaar van 2015 duidt dit mogelijk op een onopge-

gebroed (med. P. Voskamp; B. van der Linden).

merkt broedgeval (med. S. van Lierop; P. Voskamp).
Maar de vijf kunnen ook zwervende dieren zijn

Ook bij Nationaal Park De Meinweg heeft in 2014

geweest.

een paartje raven voor het eerst succesvol gebroed.

Schedel ree. Rob Brinkhof
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Vale gier

die opvloog van een kadaver (med. J. Keyers).

Voor het eerst in Limburg verbleef een vale gier

In het grensgebied met de Voerstreek heeft

maar liefst zes weken in steengroeves op de Sint-

Natuurmonumenten bij een kadaver een zwarte

Pietersberg. In de zomer van 2012. Dood doet Leven

wouw waargenomen (med. P. Voorn); hier bezocht

trakteerde het dier op een ree en een wild zwijn.

trouwens ook een hongerige wilde kat een kadaver

Gedurende zijn verblijf werd de vale gier uitgebreid

(april 2013).

gefilmd.

Rode en zwarte wouw
De zeldzame rode en zwarte wouw zijn geen enkele
keer profiterend waargenomen door de camera’s
van Dood doet Leven in Limburg. Wél zijn ze enkele malen waargenomen op kadavers buiten deze
voorbeeldgebieden.
In het Stramprooierbroek is in januari 2013 en
voorjaar 2014 een rode wouw waargenomen

Rode wouw op kadaver. Han Bouwmeester
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Raaf, Zwarte wouw en Rode Wouw in Limburg
Raaf
De raaf (Corvus corax) is onze grootste kraaiachtige. Sinds 1928 was hij uitgestorven in Nederland.
Maar dankzij uitzettingen op de Veluwe in de periode 1966 - 1987, is hij weer terug. Langzaam neemt
de verspreiding van raven ook in andere delen van Nederland toe. Voor uitbreiding van de populatie
naar de provincie Limburg zijn de ravenpopulaties over de grens (Eifel en Ardennen) eveneens van
belang. De laatste jaren worden steeds vaker raven in Limburg gezien. In 2014 was hier het eerste geslaagd broedgeval. Raven zijn afhankelijk van aas, met name in de tijd dat ze hun jongen voeden, heel
vroeg in het voorjaar. Dat de broedtijd van raven zo vroeg in het jaar valt, zal niet toevallig zijn; in de
wilde natuur sterven de meeste dieren namelijk aan het eind van de winter.

Rode wouw
In Nederland is de rode wouw (Milvus milvus) pas sinds 1976 een onregelmatige tot incidentele broedvogel. Sinds een aantal jaren zit er een broedpaar in de Achterhoek. In de aangrenzende Duitse deelstaten daarentegen, broeden jaarlijks vele honderden paren (Boele et al 2013).
In Wallonië en aangrenzende Eifel neemt het aantal rode wouwen toe en breidt de populatie zich
uit richting Nederland. De verwachting is dat rode wouw zich op natuurlijke wijze zal vestigen in
Limburg.
In 2013 waren er sterke aanwijzingen voor de vestiging van een paartje rode wouw aan de geul in
België, net over de grens bij Sippenaken. Een broedgeval kon toen niet worden bevestigd. In 2015
broedden twee paartjes in Zuid-Limburg. Helaas mislukten beiden pogingen. De eerste vroegtijdig
doordat het nest werd overgenomen door nijlganzen. Op de andere locatie werd een jonge rode wouw
gegrepen door een havik (med. P. Voskamp).

Zwarte wouw
In Nederland lijkt de zwarte wouw (Milvus migrans) zich te ontwikkelen van een incidentele broedvogel tot een vaste broedvogel. Net als de rode wouw eet de zwarte wouw graag aas, waaronder maai- en
verkeersslachtoffers en dode vissen. Ook stelen ze prooien van andere roofvogels. Daarnaast predeert
de soort op kleine zoogdieren en vogels.
Het aantal zwarte wouwen laat in de landen om ons heen (Eifel, Noordrijn-Westfalen, Wallonie) een
toename zien. In Limburg broedt sinds 2009 elk jaar een zwarte wouw bij Maastricht. Gevolgd door
een nest in 2014 bij Schin op Geul en een derde territorium in 2015 bij Thorn (med. A. Bakker). Sinds
2011 is ook een broedpaar aanwezig in Noord-Brabant (med. L. Ballering). Eerder werden broedpogingen ondernomen in de provincie Gelderland.
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Samenvatting en aanbevelingen
Samenvatting

Aanbevelingen

De voorbeeldgebieden van Dood doet Leven in

• Samen met partners zal Dood doet Leven zich

Limburg hebben de ecologische kennis over de aas-

blijven inzetten om te communiceren naar pu-

etergemeenschap doen groeien, en hebben er toe

bliek, natuur- en wildbeheerders en beleidsma-

geleid dat grote dode dieren in de natuur meer en

ker over de rol van grote dode dieren en aaseters

meer belangstelling krijgen en geaccepteerd raken

in de natuur.

bij het publiek, bij natuurorganisaties en overheden. Het thema kadavers leeft!

• Natuurbestemming van aangereden wilde
dieren (bijvoorbeeld via een valwildregeling)
logistiek goed organiseren. De natuur-, weg- en

Waarnemingen bij kadavers (binnen en buiten de

wildbeheerders kunnen hierover afspraken ma-

voorbeeldgebieden) van wilde kat, vale gier, rode

ken en gebieden aanwijzen om dode dieren naar

wouw, zwarte wouw en raaf, en vooral het broed-

terug te brengen.

geval van deze laatste in Noord-Limburg, vormen

• Laten liggen van afschot in natuurgebieden of

een grote stimulans voor natuurorganisaties om

gedeelten daarvan (ontweidsel). Natuur- en wild-

nieuwe kadaverplekken op te zetten en de aaseter-

beheerder kunnen hierover afspraken maken in

gemeenschap een plek te geven in hun beleid.

de faunabeheerovereenkomst.
• Gebruik loodvrije patronen binnen het wild-

Overleg en samenwerking met overheid, wildbe-

beheer zodat aaseters niet vergiftigd worden.

heerders en wegbeheerders binnen Dood doet

Hierover kunnen afspraken worden gemaakt in

Leven in Limburg hebben geleid tot beschikbaar-

de faunabeheerovereenkomst.

heid van aas in de vorm van valwild en afschot

• Ruimte geven aan processen zoals natuurlijke

(ontweidsel) in de voorbeeldgebieden. De valwild-

sterfte en afbraak, met zo min mogelijk tussen-

regeling waar aan wordt gewerkt kan vanaf 2016

komst van de mens.

jaarlijks 400 reeën gaan opleveren voor de natuurlijke kringloop.
In de toekomst kunnen de kansen voor aaseters
verder verbeterd worden. Bijvoorbeeld door loodvrije munitie te gaan gebruiken; Dood doet Leven
heeft de dialoog hierover aangezwengeld. Ook door
wilde paarden en runderen in de kringloop toe te
laten, kan veel worden bereikt. Dood doet Leven
heeft de mogelijkheden hiertoe verkend; dit krijgt
binnenkort een vervolg in een pilotproject buiten
Limburg.

Afbraakproces van een dode Schotse Hooglander.
Jeroen Helmer

23

24

Gerealiseerde publicaties
ARK Natuurontwikkeling, 2012. Publieksfolder Dood doet Leven – Ruimte voor aaseters.
ARK Natuurontwikkeling, 2015. Brochure Dood doet Leven – Ruimte voor aaseters. Praktische gids voor
verder herstel [eind 2015 gereed].
Beekers, B. & L. Linnartz. 2014. Dood doet Leven in het Kempen~Broek. In: Themanummer
Kempen~Broek. Natuurhistorisch Maandblad 103.
Beekers, B. & R. Meissner. 2014. Beheer van buitenmachtelijke kadavers in natuurgebieden. Fase 1 rapportage van overleggen en aanbevelingen tbv fase 2.
Colijn, E.O. & B. Beekers, 2013. Zonder dood, minder leven. Ruimte voor aas(fauna) in het natuurbeheer. De
Levende Natuur 114 (5).
Noortje, B., K. Leliveld, B. Beekers & H. Meertens. Aandacht voor kadavers in de natuur. In: Zoogdier 24-1.
2013.
Wenting, E. & B. Beekers, 2014. Mogelijke bijdrage van kadavers aan het broedsucces van Raven in Nationaal
Park De Maasduinen. Natuurhistorisch maandblad (104-5)

Twee rode bosmieren voeren een made af van een kadaver van
een das. Gert Elbertsen
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Boven: Kadaverplek met wildcamera. Karsten Reiniers
Onder: Kadaver ree. Rob Brinkhof
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Aangereden reebok. Bart Beekers
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Partners
Het soortbeschermingsplan Dood doet Leven - Ruimte voor aaseters kwam tot stand met behulp
van vele partners.
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In het Drielandenpark en in het GrensPark
Kempen~Broek werkt ARK sinds 2011 aan
gebiedsontwikkeling in het kader van het
provinciaal meerjarenprogramma plattelandsontwikkeling van de provincie Limburg
(PMJP). Onderdeel hiervan is een tiental
soortbeschermingsprojecten. In één van die
projecten stond dood doet leven - ruimte
voor aaseters centraal. In dit boekje presenteren wij trots de resultaten die wij samen
met vele, onmisbare partners hebben gerealiseerd. De soorten zijn het boegbeeld voor
landschappelijke ontwikkelingen in Kempen~Broek en Drielandenpark, die mede
door ARK zijn ingezet.
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